Sülysáp Város Önkormányzata Polgármesterének
1/2020. (III. 14.) határozata
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány széleskörű elterjedésének
megakadályozása érdekében az önkormányzati intézményeket
érintően elrendelt intézkedésekről

Sülysáp Város Önkormányzatának Polgármestere a 2011. évi CXXVIII. törvény 15-16. §-ával
és a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ával keletkeztetett jogkörében a koronavírus helyi
terjedésének minél hatékonyabb visszaszorítása céljából, a személyes érintkezések számának
csökkentése érdekében a következő rendkívüli intézkedéseket hozza az önkormányzat által
fenntartott intézmények működését illetően:
I. Gyermekintézmények
I.1.

A Gólyahír Bölcsődében és a Sülysápi Csicsergő Óvodában 2020. március 16. napjától
eltérő intézkedésig rendkívüli szünetet rendelek el. A rendkívüli szünet ideje alatt az
intézmény gyermeket nem fogad, csak kivételes esetben, amennyiben a gyermek otthoni
felügyelete nem biztosítható.

I.2.

A rendkívüli szünet első napján a Sülysápi Csicsergő Óvoda mind a négy feladatellátási
helye nyitva tart. A későbbiekben a nyitva tartást és a működési rendet az intézmény
felügyelete alatt álló gyermekek létszámához kell igazítani, oly módon, hogy a kialakított
gyermekcsoportok létszáma ne haladja meg a 8 főt.

I.3.

A gyermekintézményekbe csak az ott felügyelt gyermekek léphetnek be, náluk és a
dolgozóknál rendszeres testhőmérséklet ellenőrzést kell végezni.

I.4.

Az intézményekben felügyelet alatt álló gyermekek étkeztetését a szokásos rendben kell
biztosítani.
II. Felnőtt szociális ellátás, közétkeztetés

II.1. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központban
a)

2020. március 16. napjától eltérő intézkedésig az időskorúak nappali ellátásának
szünetelését rendelem el, azonban az ellátottak számára biztosítani kell az étel
házhozszállítását, amennyiben azt igénylik,

b) a házi segítségnyújtást és a szociális ételkiszállítást a szokásos rendben kell
biztosítani, a rendkívüli helyzetre kialakított protokoll szerinti fokozott higiénés
szabályok betartása mellett.
II.2. A Központi Konyha 2020. március 16. napjától eltérő intézkedésig nem fogadhat
vendégétkezőket, és nem biztosíthat ételkiadást.

III. Sülysápi Polgármesteri Hivatal
III.1. A Sülysápi Polgármesteri Hivatalban 2020. március 16. napjától eltérő intézkedésig a
személyes ügyfélfogadás csak korlátozottan vehető igénybe, kizárólag az
ügyfélszolgálaton, ügyfélfogadási időben. Ügyfélszolgálati napokon kívül a
polgármesteri hivatal zárva tart.
III.2. Az ügyintézést telefonon és elektronikus úton folyamatosan biztosítani kell.
IV. Kulturális és sportintézmények
IV.1. A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár programjai, valamint a városi
ünnepségek 2020. május 17. napjáig elmaradnak.
IV.2. A Malom utcai tornaterem és a Vörösmarty utcai tornacsarnok, valamint ezek öltözői
2020. március 16. napjától egyéb intézkedésig nem vehetők igénybe.
V. Az intézményi dolgozókra vonatkozó általános rendelkezések
V.1. Az önkormányzati intézményekben foglalkoztatottak – eltérő intézkedésig – rendes éves
szabadságuk terhére maradhatnak távol a munkavégzéstől.
V.2. Azon feladatkörök esetében, amelyek távmunkavégzéssel is elláthatók, az intézmény
vezetője szükség esetén rendelkezhet annak bevezetéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, intézményvezetők, TÁVÜSZ Kft. ügyvezetője

Horinka László s.k.
polgármester

